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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanie danych osobowych w celu 
zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu plastycznego  

pn. „Pocztówka na 11 listopada” 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję zwane dalej - RODO informuję , iż: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świeszyno z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Świeszyno 76-024 Świeszyno 7 (dalej zwany jako Administrator).; 

2. Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@swieszyno.pl; 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu : 

1) przeprowadzenia i zorganizowania Konkursu Plastycznego „Pocztówka na 11 listopada”, 

2) Promocji poprzez umieszczanie na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym, 

3) Archiwizacji akt i dokumentów. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO tj. zgody udzielonej 

przez osobę, której dane dotyczą. 

Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność 

z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

wystarczy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych. 

4. Okres przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub po zrealizowaniu celu Administratora. 

5. Odbiorcy danych  

              Administrator nie przekazuje danych innym podmiotom. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5) a także prawo cofnięcia zgody na zasadnych określonych w pkt 3. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem 

ochrony danych. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Wymóg podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody może spowodować brak możliwości udziału 

w konkursie. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane. 

 
 
 
 

….………….…………………………………..………………………... 

                                                            Zapoznałem/am się z treścią (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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